
 

 نآموزا دانش شناختی درگیری بینیپیش در هدف گیریجهت و تحصیلی هویت نقش بررسی 

 2*رضايي اکبر ،1دانشور جباري انيسه

 .یرانا تبریز، ،واحد تبریز، آزاد اسالمی دانشگاه تربيتی، علوم و شناسیروان دانشکده تربيتی، شناسیروان دکتری دانشجوی .1

 .(مسئول نویسنده) ایران تبریز،، نور پيام دانشگاه، تربيتی علوم و روانشناسی دانشکده ،شناسیروان گروه استاد .2

 074-091، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پيشرفت

 22/11/1477تاريخ پذيرش:                                                                                                   70/17/1477تاريخ وصول: 

 چکيده

ت و هوی رودنبالههویت موفق، هویت دیررس، هویت ) يلیتحصهدف اصلی پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهای هویت 

 است. ناختیری شاجتنابی( با متغير درگي-گرایش و عملکرد-اجتنابی، عملکرد-گرایش، تسلط-يری هدف )تسلطگجهتسردرگم( و 

 733نمونه آماری  حجم دادند.یمتبریز تشکيل   99آماری پژوهش را همه دانش آموزان متوسطه شهر تبریز در سال تحصيلی جامعه

ی مربوط به هویت تحصيلی از پرسشنامه نسخه فارسی هادادهی انتخاب شدند. برای گردآوری اخوشهيری گنمونه با روش نفر

( و برای گردآوری درگيری شناختی از پرسشنامه راهبردهای انگيزش برای 8002و ایزاکسون ) و از لیی هویت تحصيهامنزلت

اليوت ) يشرفتپيری هدف از پرسشنامه اهداف گجهت( و برای گردآوری اطالعات مربوط به 0990پينتریچ و دی گروت، ) یادگيری

ی همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد هاروشده از شده با استفایآورجمعی هاداده. شده( استفادهو مک گریگور

بين راهبردهای شناختی و متغيرهای هویت موفق و هدف تسلط گرایش  داد کهوتحليل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان یهتجز

ردهای شناختی، راهب بين استفاده ازيشپبهترین  داد کهداری وجود دارد. نتایج تحليل رگرسيون نيز نشان یمعنهمبستگی مثبت و 

يلی ی هویت تحصهامؤلفهی نتایج پژوهش حاکی از اهميت توجه به طورکلبه گرایش است.-متغيرهای هویت موفق و هدف تسلط

 يری هدف دانش آموزان در درگيری شناختی آنان است.گجهتو 

 .شناختی درگيری هدف، گيریجهت تحصيلی، هویتکلیدواژه: 

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمر علوم رفتاری، دوره ی نوین دهاشرفتيپمجله 
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 939                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

بنابراین یادگيری همواره در طول تاریخ  گشاید، هرروز در حال یادگرفتن و آموختن است؛ای که انسان چشم به جهان میاز لحظه

ها، راهبردها، مستلزم اکتساب و تعدیل دانش، مهارتعنوان یکی از مباحث بسيار مهم روانشناسی مطرح بوده است. یادگيری بشر به

حليل، وتمعلمان اغلب انتظار دارند که دانش آموزان مطالب را بدانند، بفهمند، به کار ببرند، تجزیه ها و رفتارهاست.باورها، نگرش

دست پيدا کنند و همچنين نگرش  و برقراری ارتباط 0های عملکردیهای اندیشيدن، مهارتترکيب و ارزشيابی کنند و نيز به مهارت

شود که بعضی از دانش آموزان با های درس مشاهده میاما در بسياری از موارد در کالس ها در جهت مثبت تغيير یابد؛و عالیق آن

اه گصرفًا برحسب ن «توجه»رو جای دیگر معطوف است. ازاینها بهکه حواس آنکنند، درحالیخيره شدن به معلم به او توجه می

ها، برای یادگيری مطالب کافی نيست. یادگيری علم نباید فقط عملی باشد، بلکه الزم کردن به معلم و صحبت نکردن با همکالسی

در امور تحصيلی درگير شوند  «شناختی»خواهند که به لحاظ است ذهنی نيز باشد. بر این اساس معلمان همواره از دانش آموزان می

ری هایی را برای یادگيخواهند که در مورد محتوای یادگيری عميقاً به تفکر بپردازند و روشز دانش آموزان میها افقط رفتاری. آننه

بایست های آموزشی، میبنابراین در برنامه (؛8000، 8پينتریچ) ها از مطالب را به حداکثر برساندمورداستفاده قرار دهند که فهم آن

های مناسب، تجارب و منابع چندگانه دانش را باهم ترکيب کنند. بدیهی است رورش مهارتهای مختلف برای پدانش آموزان رشته

 های یادگيری است.دار فعاليتها متکی بر درگيری شناختی معنیاین نوع یادگيری

ژوهشگران کنند. پمیها استفاده درگيری شناختی به راهبردهایی اشاره دارد که دانش آموزان برای حل مسائل و تکاليف یادگيری از آن 

آموز جهت اند که دانشمعروف 7«راهبردهای شناختی»ها به اند که یک دسته از آنراهبردهای یادگيری متعددی را شناسایی کرده

ین ترمهمی از دهسازمانکند که تکرار یا مرور ذهنی، بسط و گسترش معنایی و ها استفاده میتسهيل یادگيری و تکميل تکليف از آن

 در مقابلتر یادگيری و فهم، راهبردهای سودمندی نيستند. يقعمراهبردهای مرور ذهنی، برای سطوح  درکل .رودیمبه شمار  هاآن

کنند و در مقایسه با راهبردهای مرور ذهنی، یمتر مطالب را تسهيل يقعمی، پردازش دهسازمانراهبردهای بسط و گسترش معنایی و 

وپرورش معاصر پرورش توجه به اینکه هدف کلی آموزش با (.0739سيف، شود )یمتر و یادگيری بيشتر منجر يقعمبه فهم بهتر و 

ن راه پایه، ميل به یادگيری و داشتالعمر، داشتن دانشالعمر باشند، شرط الزم برای یادگيری مادامهایی است که یادگيرنده مادامانسان

انکار های فردی در امر یادگيری غيرقابلل به این هدف، شناخت فراگيران و توجه به تفاوتروش صحيح یادگيری است. برای ني و

و  هدفی گيریجهت یت تحصيلی وو هوها، انگيزش ها، توانایینگرش است. فراگيران در بسياری از عوامل نظير هوش، باورها،

 یگر تفاوت دارند.باهم ديری شناختی و...درگ

. ، پرداخت به آن را ضروری ساخته استادآوردنیآن بر توجه داشتن، یادگرفتن و به  ريد یادگيری و تأثاهميت شناخت در فرآین 

 یهابکهمچون س ییهااست و نظر به عوامل و مؤلفه يرگذاربر یادگيری تأث یرثفکری و ذهنی حاکم بر رفتار به نحو مؤ یهایانجر

                                                           
1. performance skills 

2. Pintrich 

3. cognitive strategies 
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 920                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 حاکم بر رفتار، در این تحقيق سعی خواهد شد تا با بررسی مطالعات و  فکری و ذهنی یهاانیبر جر 8هدفی گيریجهت و 0هویت

اخير  هایسالپرداخته شود. ازجمله مفاهيمی که در  7شده در این زمينه به تعيين عوامل مؤثر بر درگيری شناختیانجام یهاپژوهش

. باشدیمتعددی م یهاازه شامل مؤلفهاست که این س« کاربرده شده است مفهوم درگيری تحصيلیتوسط پژوهشگران مختلف به

درگيری تحصيلی است که به راهبردهایی اشاره دارد که دانشجویان برای یادگيری و حفظ مطالب  یهاشناختی یکی از مؤلفه يریدرگ

 به راهبردهایها اند که یک دسته از آن. پژوهشگران راهبردهای یادگيری متعددی را شناسایی کردهکنندیها استفاده مدرسی از آن

و  دهدیکه یادگيرنده ضمن یادگيری مورداستفاده قرار م شودییا عمل گفته م شهیشناختی معروف هستند که به هرگونه رفتار، اند

ها در آینده است از آن یبردارها و نيز سهولت بهرهها و مهارتدانش یسازرهيو ذخ یدهها کمک به فراگيری، سازمانهدف آن

 یهداز تکرار یا مرور ذهنی، بسط یا گسترش معنایی و سازمان توانیراهبردهای شناختی م نیتر(. از مهم0992 ،9 هيوم، نی)واینستا

یادگيری و فهم، راهبردهای سودمندی  ترقيگفت راهبردهای مرور ذهنی برای سطوح عم توانیم یطورکلبه. (0739 ،فنام برد )سي

 و در مقایسه با راهبردهای مرور ذهنی به کنندیمطالب را تسهيل م ترقي، پردازش عمیدهزماننيستند. در مقابل راهبرهای بسط و سا

در  ین. بنابراردیپذیم ريکه درگيری شناختی از عوامل متعددی تأث دهندینشان م مطالعات .شوندیفهم بهتر و یادگيری بيشتر منجر م

 قرار گيرد. یاختی موردبررساین تحقيق سعی خواهد شد تا عوامل مؤثر بر درگيری شن

عامل در عملکرد تحصيلی و انگيزه  نیتر( هویت تحصيلی را مهم8002) اندرسونو  میکی از عوامل هویت تحصيلی است. گراها

تحصيلی  هویت های درگيری شناختی محسوب شود. ندیآشياز عوامل فردی مؤثر در پ تواندی. هویت تحصيلی مدانندیپيشرفت م

پاسخگویی آگاهانه و فردی نسبت به موقعيت تحصيلی خود است، اینکه آیا باید درس بخواند یا خير؟ چه راهی را در پيش فرآیند 

بگيرد و بدین ترتيب در جستجوی هویت تحصيلی خود باشد. در صورت وجود چنين هویتی در فرد نوعی احساس برای حرکت 

گری پس از دی با این احساس موانع موجود درراه موفقيت یکی ين. همچندیآیمختلف تحصيلی به وجود م یهاو موفقيت در جنبه

مهم  یهاطهيعنوان یکی از ح(. با در نظر گرفتن حيطه تحصيلی به8002) ایزاکسون (، وازو0728 شود )حاجی خياط،یبرداشته م

ا تعدی به عدم اکتشاف ی ت تحصيلی سردرگماند: منزلت هویچهارگانه هویت تحصيلی را به شرح ذیل ارائه کرده یهازندگی، منزلت

بيانگر  ستحصيلی است اشاره دارد. هویت تحصيلی زودر یهاکه مربوط به ارزش ییهاميکه اغلب با تعلل در خصوص تصم

تحصيلی است که از افراد مهم زندگی خود )مانند والدین، معلمان، همساالن(  یهاها و آرمانآموز نسبت به ارزشتعهدات دانش

ی ريگجهيتنکه برای رسيدن به  آموز اشاره داردشده است. منزلت هویت تحصيلی دیررس به زمان تردید تحصيلی یک دانشگرفته

که  هویت تحصيلی موفق است منزلت ی هویت تحصيلی،ريگشکل. آخرین منزلت کنندیمو اهداف تحصيلی تالش  هاارزشدرباره 

ز آمده است. یکی دیگر ا به وجودی تحصيلی اشاره دارد که به دنبال یک دوره اکتشاف اهارزشی از امجموعهبه تعهدی نسبت به 

ی هدفی، هدف و معنایی است که هایريگجهت ی هدفی است.ريگجهتپيشرفت یا  اهداف ی مرتبط با درگيری شناختی،هاسازه

                                                           
1. Identity styles  

2. Achievement goals 

3. Cognitive engagement 

 

 

4. Weinstein, Hume 
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 920                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ی ريگجهتکارهای اوليه فقط بر تفکيک دو  هکیدرحال(. 0993 ریان و پينتریچ،) رديگیمخود در نظر  شرويپشخص برای رفتار 

ی هدفی اصلی وجود ريگجهت(، محققان معاصر معتقدند که چهار 8000دووک،کردند )یم ديتأکی عملکردی ريگجهتتبحری و 

ه ی کافراد (.8002همکاران، و اجتنابی )اليوت –رویکردی و عملکردی  –اجتنابی، عملکردی  –رویکردی، تبحری  –دارد: تبحری 

 ی برایالهيوسبر عملکردشان در مقایسه با دیگران توجه دارند و یادگيری را  کنندیمعملکردی را انتخاب  –اهداف رویکردی 

ی هاقضاوتبه دست آوردن  درصدد کنندیمعملکردی را انتخاب  –یی که اهداف اجتنابی هاآن. ندینمایمرسيدن به هدفشان تلقی 

 (؛8002) و همکاران، (. پکران0993 ریان و پينتریچ،)جلوه دادن خود جهت اجتناب از تنبيه هستند مثبت از طرف دیگران و باهوش 

-ابو غرور هستند و اهداف اجتن ديام ی کننده مثبت لذت بردن از یادگيری،نيبشيپ( گزارش کردند که اهداف تبحری 0729دل )کين

که اهداف  افتیدستی به این نتيجه پژوهش( در 0723ینی )عابد هستند.ی منفی هاجانيهی کننده نيبشيپعملکرد -عملکرد و رویکرد

سطحی  ی بر راهبردهایمعنادارعلی مستقيم، منفی و  و اثری بر راهبردهای پردازش عميق معنادارتبحری اثر علی مستقيم، مثبت و 

ی معنادار بين درگيری شناختی )راهبردهای رابطهبه وجود  و نظرراهبردهای یادگيری  تيبر اهمروزافزون  ديتأکبه  با توجهدارد. 

واند توجه به اینکه پژوهشی که بت و با شدهانجامتحقيقات  بر اساسی هدفی ريگجهتی هویتی و ها( سبکشناختی وخودنظم دهی

رهای یا متغي وی این متغيرها را دودوبهرابطه  هاپژوهشنشد و اغلب  افتی ی درگيری شناختی نشان دهد،بر رواثر هردو متغير را 

ه به این است ک حاضری قرار گيرد. هدف از تحقيق موردبررسالزم است روابط چندگانه این متغيرها  لذا ،کنندیمدیگر را بررسی 

م ی درگيری شناختی چقدر سهنيبشيپی هدفی در ريگجهتی هویتی و هاسبکپاسخ داده شود که هرکدام از متغيرهای  سؤالاین 

 باشد. مؤثرتایج حاصل از این پژوهش در بهبود یادگيری و پيشرفت فراگيران يد است نام دارند؟

نه چگو»است که فراگيران  وپرورش اهميت دارد، ایندر حال حاضر، با توجه به پيچيدگی و گسترش علوم، آنچه برای آموزش 

به سمت تمرکز بر یادگيرندگان و  دگيری،از پژوهشگران یا تعداد زیادیامروزه «. آموزندچه چيزی را می»نه اینکه « آموزندمی

 کند افراد بخش اعظمی از چيزهایی کهشناختی که ادعا میاند. یک دیدگاه فلسفی و روانها، متمایل شدهچگونگی اکتساب دانش آن

ها يتو برخی موقعدهند، سازنده گرایی است. طبق این نظریه تفکر در ذهن قرار دارد کنند، خودشان شکل میگيرند و درک مییاد می

ست که ا های دیگر سازنده گرایی اینها پرورش دهند. از مفروضهتوانند تفکر سطح باالتر را در مقایسه با دیگر موقعيتبهتر می

اجتماعی  کاری مواد و تعاملهایی را ایجاد کنند که یادگيرندگان بتوانند فعاالنه از طریق دستجای تدریس سنتی، موقعيتمعلمان به

، گزینی، نظارت و ارزشيابی پيشرفتده باشند و از طریق هدف نظم خودا محتوا درگير شوند. طبق این دیدگاه دانش آموزان باید ب

(. از طرف دیگر امروزه بيشتر از هر زمان دیگر، 0797ترجمه رضایی،  ؛8008شانک، ) نقش فعالی در یادگيری خود داشته باشند

رای دنيایی که در آن معلمان و والدینشان ممکن است تجربه کمی داشته باشند، آماده کنند. برای مدارس مجبورند یادگيرندگان را ب

ناختی انتقادی، استفاده از راهبردهای ش های تفکر خالق وکند، آموزش شيوهسرعت تغيير میوفق دادن یادگيرندگان با دنيایی که به

 نماید.ری میدهی به دانش آموزان ضرو نظم خودعميق و سطح باال و 

ها، شها، رودر امر یادگيری در کالس نظير هدف عنوان یک علم سعی دارد شرایط و متغيرهای تأثيرگذارروانشناسی تربيتی به 

ها جهت بهبود کيفيت یادگيری کالس بهره گيرد. عالوه بر اهداف متغيرهای انگيزشی و... را موردمطالعه قرار داده و از نتایج آن
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 928                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ها نشان شود. پژوهشتربيت محسوب می آموز یک عامل مهم در تعليم وهای تدریس، مطالعه درباره طبيعت دانشآموزش و روش

ت ها تحت تأثير متغيرهای زیادی نظير هویکنند. این روشهای متفاوتی استفاده میاند که فراگيران در مطالعه و یادگيری از روشداده

های یادگيری، انتظار و ارزش، های شناختی، سبک، انگيزش، خودکارآمدی، سبکی هدف، باورهای هوشیريگجهتتحصيلی، 

 هایسالکه در  يرهاییمتغ ینتریکی از مهم (.0797ترجمه رضایی،  ؛8008شانک، ) رنديگهای مربوط به یادگيری و... شکل میهيجان

و راهبردهای یادگيری است. طوری که کارشناسان وپرورش موردتوجه و مطالعه قرارگرفته، درگيری شناختی اخير در حوزه آموزش

و  شناختی یهاتوان فراگيران را از استفاده از راهبردها و مطالعهعقيده دارند با شناسایی عوامل مؤثر بر راهبردهای یادگيری می

ک عميق حصيلی و درسطحی به سمت راهبردهای عميق و فراشناختی هدایت کرد و به فراگيران در جهت برخورد فعال با تکاليف ت

ی هدف دومتغير در ارتباط با درگيری شناختی که ريگجهتيرهای هویت تحصيلی، متغدر پژوهش حاضر مطالب درسی کمک کرد. 

 ی هویت تحصيلی،هامؤلفهاست و رابطه بين  شدهگرفتهاست، در نظر  شدهداده خود نظمشامل راهبردهای شناختی و یادگيری 

است. با  رفتهقرارگی موردبررسيرهای وابسته متغ عنوانبهدرگيری شناختی  مؤلفهيرهای مستقل با دو متغ عنوانبهی هدفی ريگجهت

يت ترب وين تعليم مسئوليری شناختی دانش آموزان، درگی هامؤلفهبا  هامؤلفهيد رابطه هر یک از این تائمشخص شدن این روابط و 

 هانآی بهتری طرح کرده و اجرا کنند تا با ایجاد باورهای انگيزشی در دانش آموزان هاروشی آموزشی خود را با هابرنامهتوانند یم

آموزان  خود باعث پيشرفت هرچه بيشتر دانش نوبهبهرا تشویق به استفاده از راهبردهای شناختی عميق و سطح باال کنند که این امر 

کاربردی حائز  ازلحاظبنيادی و هم  ازلحاظژوهش هم پ این است. وپرورشآموزشدر تکاليف درسی خواهد شد که هدف اصلی 

ی انگيزشی و هيجانی و راهبردهای یادگيری را هامؤلفهبنيادی با توجه به اینکه پژوهش حاضر رابطه بين  ازلحاظ اهميت است.

 ناسایی کند.راگيران را شيرهای مرتبط با عملکرد تحصيلی فمتغی از اپارهبتواند  حاضررود نتایج پژوهش یمکند، انتظار یمبررسی 

های ی انگيزشی و هيجانی و راهبردهامؤلفهرود که نتایج پژوهش حاضر با آشکار ساختن رابطه بين یمکاربردی نيز انتظار  ازلحاظ

وری ها را طيتموقعيت قرار دهد تا شرایط و و تربتعليم  متصدیانیادگيری اطالعات مفيدی در اختيار والدین، معلمان و سایر 

 یت پيشرفت تحصيلی فراگيران است، تحققدرنهادار و واقعی و یمعنکه یادگيری  وپرورشآموزشدارک ببينند که هدف اصلی ت

 حاضر از چند نظر برای فرآیند یاددهی و یادگيری نيز از اهميت بنيادی و کاربردی برخوردار است: پژوهش یابد.

مور دیگر برای کسب دانش و حل مسائل و معضالت ناشناخته است، ، مانند پژوهش در اوپرورشآموزشپژوهش در مسائل -0

 ر نماید.تیمنطقتر و يقدقهای آموزشی را گيریيمتصمو  هابرنامهتواند یمی تحقيق حاضر هامؤلفهبنابراین بررسی مسائل و 

دانش آموزان خود  درباره هاآنند. یی که در تدریس دارند، از صفات فراوان دیگری نيز برخوردارهامهارتمعلمان خوب غير از -8

بنابراین شناخت نوع راهبردهای ؛ (0733. ترجمه خرازی، 0990گالور و برونينگ، برند )یملذت  هاآناطالعات زیادی دارند، از کار با 

 ی تدریس معلمان کمک کند.هاروشتواند بر کارایی یمهدفی  گيریجهت تحصيلی و هویت یادگيری،

گيزشی ی شناختی، فراشناختی و انهامهارتدند که بسياری از مشکالت یادگيری و انتقال یادگيری ناشی از فقدان پژوهشگران معتق 

ياری از این مشکالت فائق آمد و یادگيرندگان را در یادگيری بهتر و انتقال بر بس هامهارتتوان با آموزش این یمدر افراد است و 

 بيشتر مطالب کمک کرد.
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 927                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 روش پژوهش

ی ريگهتجکه به بررسی رابطه بين هویت تحصيلی و ینابه  با توجهباشد و یمق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقيق کاربردی تحقي

که دخل و تصرفی در متغيرها صورت نگرفته است، لذا این تحقيق از یناو با توجه به  است شدهپرداختههدف با درگيری شناختی، 

بينی يشپيرهای پژوهش و مشخص کردن بهترین متغف این پژوهش مشخص کردن رابطه متقابل باشد. هدیمنوع توصيفی همبستگی 

 هرشش آموزان متوسطه دانکل را  آماری پژوهش حاضر جامعه يرهای مذکور است.متغکننده درگيری شناختی دانش آموزان، از بين 

نفر  733مورگان ه این پژوهش با استفاده از جدول نمون حجم داد.تشکيل به تحصيل بودند،  مشغول 0799 یليسال تحصکه  تبریز

است. برای انتخاب نمونه معرف از جامعه مذکور در پژوهش حاضر، از  شدهانتخابباشد که از بين دانش آموزان متوسطه تبریز یم

ه یک مدرس ناحيه رهی استفاده شد به این صورت که از بين مدارس پنج ناحيه در تبریز، از امرحلهی اخوشهيری گنمونهروش 

  تصادفی دانش آموزان  انتخاب شدند. صورتبه مدرسه هرمتوسطه انتخاب شد و از 

 ابزارهای گردآوری اطالعات 

 ونزاکسیاو  و ازی هویت تحصيلی از پرسشنامه هویت تحصيلی ريگاندازه منظوربه(: AIS) یلیتحصی هویت هامنزلت پرسشنامه

مخالف( تا  کامالً)0ی ليکرت از ادرجهپنجگویه است که روی طيف  78دارای چهار خرده مقياس و ابزار  نیا ( استفاده شد.8002)

سوم )هویت  عامل .است( هویت تحصيلی دیررسدوم ) عامل هویت تحصيلی موفق( است.اول ) عامل موافق( قرار دارند. کامالً)5

( همسانی درونی پرسشنامه را به 8002) وازوایزاکسون .است( رودنبالههویت تحصيلی چهارم ) عامل .است( تحصيلی سردرگم

و هویت موفق به ترتيب  سردرگم ،رودنباله ی دیررس،هااسيمقنفر و برای هریک از خرده  903روش ضریب آلفا برای تعداد 

 قرار گرفت. ديتائی مورد دیيتأیی سازه این پرسشنامه از طریق تحليل عاملی روا .اندکرده گزارش 32/0 و 32/0، 25/0،33/0

و هویت  39/0ی هویت موفقهاعاملاست که برای  شدهاستفادهین پژوهش نيز برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ در ا

ها يلتحل را از رودنبالهآمد که به علت پایایی کم هویت  به دست 98/0 رودنبالهو هویت  35/0هویت سردرگم  و 53/0دیررس 

 حذف کردیم.

ی، رویکرد -ی تبحرهاهدفو چهار بعد  شدهساختهاین پرسشنامه توسط اليوت و مک گریگور (: ACGه اهداف پیشرفت )پرسشنام

مخالف تا  کامالً=0اجتنابی را با طيف ليکرت ) -ی عملکردهاهدفرویکردی و  -ی عملکردهاهدفاجتنابی،  -ی تبحرهاهدف

ضریب پایانی  هاآن است. 29تا  08و دامنه نمرات از  سؤال 08ی پرسشنامه هاسؤال تعداد .کندیمی ريگاندازه (موافق کامالً=5

، اجتناب از 98/0 گراعمل ،23/0 تبحر گرااز روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده که این ميزان برای عامل  استفادهپرسشنامه را با ا 

برای پرسشنامه اهداف پيشرفت در ایران نيز مناسب  شدهمحاسبهپایانی  بیضرا آمد. به دست 27/0و اجتناب از عملکرد  29/0تبحر 

 22/0و اجتناب از عملکرد  20/0، اجتناب از تبحر 32/0گرا  عملکرد ،29/0 تبحر گراآلفا برای عامل  بیضرا است. شدهگزارش

ی هاعامل است که پایایی شدهاستفادهین پژوهش نيز برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ در ا است. شدهگزارش
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 929                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

به علت پایایی کم عامل  که آمد به دست 50/0اجتناب از عملکرد  و 20/0تبحر  ازو اجتناب  30/0 عملکرد گرا و 25/0تبحر گرا

 کردیم. حذف هاتحليلاجتناب از عملکرد را از 

( MSLQ) یريادگهبردهای انگيزشی یتعيين راهبردهای یادگيری دانشجویان از پرسشنامه را جهت پرسشنامه درگیری شناختی: 

تفکيک  «دهی یادگيری خود نظمو راهبردهای  «انگيزش»پرسشنامه به دو بخش  نیا ( استفاده خواهد شد.0997ساخته پينتریچ )

ده که جز راهبردهای شناخت و فراشناخت است  خود نظمی مربوط به راهبردهای هانهیگز تنها مطالعه حاضر، در .گرددیم

 گویه، 2، بسط با هیگو 9ی با مرور ذهنی شناختی )هامؤلفهده یادگيری شامل  خود نظمراهبردهای  بخش .گيردمی قرار ادهمورداستف

 کامالً)5ی از گذارنمرهپاسخگویی بر اساس مقياس ليکرت و شيوه  نحوه .است( هیگو 5و تفکر انتقادی با  هیگو 9ی با دهسازمان

ضریب پایایی در و خواهد بود  09و حداقل نمره  95حداکثر نمره راهبردهای شناختی  نیبنابرا ت؛مخالفم( اس کامالً)0موافقم( تا 

در این پژوهش نيز برای محاسبه پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ  برآورد شده است. 29/0تحقيق پينتریچ و دی گروت 

 هاتحليلچون پایایی کم بود از  ولی به دست آمد، 52/0دهی  موخودنظ 30/0های شناختی یاستراتژاست که پایایی  شدهاستفاده

 حذف کردیم. 

  .، صورت پذیرفته است(SPSSافزار )نرميری با استفاده از گاندازهی حاصل از ابزارهای هادادهتحليل 

 هایافته

، ميانگين و انحراف استاندارد شده در بخش آمار توصيفی، فراوانی، مينيموم، ماکزیممآوریوتحليل اطالعات جمعجهت تجزیه

 شده است.ارائه

 ی این پژوهشرهایمتغی توصیفی هاشاخص .1جدول 

 

 

 

 

 

 

ی تسلط گرایش، تسلط رهايمتغ .باشدیم 23/50استفاده از راهبردهای شناختی  نيانگيم ،شودیممشاهده  0 جدول درکه  طورهمان

 25/00و 50/00و 99/08ی هانيانگيمترتيب دارای  به ،باشندیمی هدف ريگجهتی هااسيمقاجتناب و عملکرد گرایش که خرده 

 ندباشیمی هویت تحصيلی هااسيمقميانگين متغيرهای هویت موفق و هویت دیررس و هویت سردرگم که خرده  نيهمچن .است

 است. 29/89و 97/83و 90/73به ترتيب برابر با 

 ملکردع واجتناب  تسلط تسلط گرایش،) هدفی ريگجهت سردرگم(، تیهو ودیررس  تیهو هویت موفق،) یليتحصبين هویت 

ی هاداده اساس بری تحقيق هاهيفرضقسمت  نیا در .وجود دارد رابطه( راهبردهای شناختی) شناختی و درگيری گرایش(،

 دامنه انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

 90 00/2 23/50 37 77 733 راهبردهای شناختی

 08 29/0 99/08 05 7 733 تسلط گرایش

 08 92/8 50/00 05 7 733 تسلط اجتناب

 08 52/8 25/00 05 7 733 کرد گرایشعمل

 89 95/5 90/73 50 80 733 هویت موفق

 28 22/5 97/83 30 2 733 هویت دیررس

 75 95/2 29/89 99 9 733 هویت سردرگم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 14

http://ijndibs.com/article-1-754-fa.html


 جباري دانشور و همکار                                                                                                   ......بيني پيش در هدف گيري جهت و تحصيلي هويت نقش بررسي

  

 

 925                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

بين متغيرهای تحقيق با استفاده از روش همبستگی پيرسون بررسی  رابطه و ليوتحلهیتجزمورد  هاپرسشنامهتوسط  شدهیگردآور

 است. شدهارائه 8شد که نتایج حاصل از آن در جدول

 همبستگی متقابل بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

 0 8 7 9 5 2 3 

       0 یشناخت راهبرد-0

      0 722/0** تسلط گرایش-8

     0 889/0** 005/0* بتسلط اجتنا-7

    0 800/0** 525/0** 825/0** عملکرد گرایش-9

   0 709/0** 059/0 850/0** 750/0** هویت موفق-5

  0 -059/0 -039/0 890/0** -000/0 -075/0 هویت دیررس-2

 0 598/0** -892/0** -809/0** 025/0** -859/0** -070/0* هویت سردرگم-3

ی داریعنمکه راهبردهای شناختی با متغيرهای تسلط گرایش و هویت موفق همبستگی مثبت و  دهدیمن نشان نتایج همبستگی پيرسو

در تسلط گرایش و هویت موفق هم  رنديگیممعنی که افرادی که در راهبردهای شناختی نمره باالیی  نیبد ،دارد( 00/0در سطح )

ی داریعنمسردرگم رابطه  تیهو ودیررس  تیهو گرایش، عملکرد ط اجتناب،راهبردهای شناختی با تسل ولی .رنديگیمنمره باالیی 

 ندارد.

 دعملکر واجتناب  تسلط تسلط گرایش،) هدفی ريگجهتسردرگم( و  تیهو ودیررس  تیهو هویت تحصيلی )هویت موفق،

 راهبردهای شناختی( چقدر سهم دارند؟) یشناختی درگيری نيبشيپ درگرایش( 

دگانه ی درگيری شناختی از تحليل رگرسيون چننيبشيپی هدف در ريگجهتیک از متغيرهای هویت تحصيلی و  برای تعيين سهم هر

 استفاده شد. زمانهماستاندارد یا 

 مدل رگرسیون راهبردهای شناختی خالصه .3جدول

 دخطای معیار برآور شدهلیتعدضریب تعیین  (R مجذور) نییتعضریب  (R) چندگانهضریب همبستگی  مدل

0 953/0 809/0 092/0 790/5 

است که  809/0تعيين برابر بیضر است، آمدهدستبه 953/0ضریب همبستگی چندگانه برابر دهدیمنشان  7که جدول  طورهمان

ی ريگهتج)هویت تحصيلی و  نيبشيپمتغيرهای  توسط( درصد واریانس متغير مالک )درگيری شناختی 80 حدود در دهدیمنشان 

 تااقعی و طيمح دررا هنگام کاربرد آن  شدهانتخاببه اینکه ضریب تعيين ميزان موفقيت مدل  توجه با شده است. نييتب( هدف

ين ضریب تعي مقدار پژوهش، نیا در .شودیممحاسبه  شدهلیتعدضریب تعيين  نیبنابرا ،زندیمتخمين  ازاندازهشيبی حدود

ی استاندارد برآورد نيز برابر با خطا .(به جدول مراجعه ،P<0/0005 F=16/288) است داریمعناست که این رقم  092/0 شدهلیتعد

 است. 790/5

 هراهکی هدف و راهبردهای شناختی از تحليل واریانس یريگجهت بررسی وجود رابطه خطی بين هویت تحصيلی، منظوربه

 است. شدهارائه 9 جدول دراست که  شدهاستفاده
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 922                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 کننده راهبردهای شناختی نیبشیپمربوط به عوامل  راههکانس ینتایج تحلیل واری .4جدول 

مجموع  مدل

 مجذورات

سطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی

 یداریمعن

 رگرسيون

 

 باقيمانده

 

 کل

202/8290 

 

037/00355 

 

229/07595 

2 

 

730 

 

732 

929/937 

 

022/89 

822/02 000/0 

 

ی ريگهتجبررسی وجود رابطه خطی بين متغيرهای مستقل )هویت تحصيلی و  منظورهبنتایج تحليل واریانس رگرسيون را  9جدول 

 آمدهدستبه 822/02که مقدار واریانس برابر با  دهدیمفوق نشان  جدول .دهدیممتغير وابسته )درگيری شناختی( نشان  و( هدف

یکی از متغيرهای مستقل دارای رابطه  کمدست است که بدان معنی است که آمدهدستبه 000/0ی کمتر از داریمعناست و سطح 

 منظوربهب ضری عنوانبهجدول  نیا دربتا  ستون است. شدهارائهزیر  جدول دراصلی رگرسيون  جینتا خطی با متغير وابسته است.

 .رديگیمرگرسيون مورداستفاده قرار  معادله در Yی مقدار نيبشيپ

 راهبردهای شناختی ضرایب رگرسیون میزان استفاده از .5جدول 

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

t 
 سطح

 داریمعنی

 های چند همآماره

 خطی

B بتا انحراف استاندارد Tolerance VIF 

   000/0 229/2  059/7 070/83 ثابت 0

تسلط 

 گرایش
230/0 027/0 835/0 350/9 000/0 279/0 525/0 

تسلط 

 اجتناب
78/0 007/0 002/0 705/0 357/0 277/0 800/0 

عملکرد 

 گرایش
009/0 072/0 099/0 330/0 998/0 279/0 529/0 

 023/0 253/0 000/0 909/5 830/0 050/0 837/0 هویت موفق

هویت 

 دیررس
00/0- 020/0 000/0- 089/0- 920/0 200/0 279/0 

هویت 

 سردرگم
007/0 053/0 09/0 888/0 289/0 535/0 390/0 

 83/0موفق با مقادیر بتای  تیهو وکه اثرات متغيرهای تسلط گرایش  دهدیمنشان  استانداردشده بیضرا ،5به جدول با توجه 

ی هدف تسلط گرایش و هویت موفق ريگجهت دارند؛ نقش درگيری شناختی(،) مالکی متغير نيبشيپبوده و در  داریمعن 83/0و

از راهبردهای  استفاده درتغيير  83/0متغير، نیا درازای هر واحد تغيير  رابهیز ،شدبایمی کننده راهبردهای شناختی نيبشيپبهترین 

ی جهت آزمون داریمعنو سطح  Tآماره  همچنين .باشدینم داریمعنی نيبشيپسایر متغيرها قدرت  در است. جادشدهیاشناختی 

ی آزمون تساوی رگرسيون و مقدار داریمعنسطح  هکییازآنجا است. شدهارائهصفر  عدد با Bفرض تساوی هریک از ضرایب ستون 

فرض تساوی ضرایب  نیبنابرا است، آمدهدستبه 05/0از  ترکوچکمتغيرهای تسلط گرایش و هویت موفق  در ثابت با مقدار صفر،

رمتغير موفق بمعنی که متغيرهای تسلط گرایش و هویت  نیبد .شودیممتغيرها رد  نیا دررگرسيون و مقدار ثابت با مقدار صفر 
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 923                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 دیررس و هویت سردرگم برمتغير راهبردهای تیهو گرایش، عملکرد ی متغيرهای تسلط اجتناب،ول دارند، ريتأثراهبردهای شناختی 

 ندارند. ريتأثشناختی 

 گیریبحث و نتیجه

ا درگيری شناختی ی هدف بريگجهتپيشينه نظری ارتباط بين هویت تحصيلی و  گسترش ونتایج تحقيق حاضر مبنایی برای بسط 

-تسلط گرایش،-ی هدف )هدف تسلطريگجهتسردرگم(،  و رودنباله ،ررسید هویت موفق،) یليتحصهویت  بين فراهم کرد.

 رابطه( هید نظم خودی فراشناخت ودرگيری شناختی )استفاده از راهبردهای شناختی  و( اجتناب-گرایش وعملکرد-اجتناب، عملکرد

 (،سردرگم و ررسید موفق،) یليتحصی موردنظر بين هویت هایهمبستگ پژوهش، نیا دری همبستگ جدول در وجود دارد.

 ست.ا شدهمشاهده( راهبردهای شناختی) یشناختی ريدرگ و( گرایش-اجتناب و عملکرد-تسلط گرایش،-تسلط) هدفی ريگجهت

رایش مثبت گ-ی هویت موفق و هدف تسلطکه ضریب همبستگی بين راهبردهای شناختی و متغيرها واضح نشان دادند طوربه جینتا

 بوده است. داریمعنو 

اران مهنا و همک هایتحقيقبا  پژوهش این .اندکردهی متعددی چنين نتایجی را گزارش هاپژوهش، اندنبودهاین نتایج دور از انتظار 

(، سيف اهلل 0797) فراميدیان معصومه  (،0799) وهمکارانگزیدری  ،(0795) ییرزايم محمد ،(0795(، عصمت کریمی )0799)

(، 0790) وهمکاران(، لواسانی 0790) همکاران(، رستگار و 0798) همکاران(، حجازی و 0799) همکاران(، عابدی و 0798) رحمانی

(، زیمرمن 8009) همکارانکران و پ (،8008) همکاران(، کينگ و 0799) همکاران(، بابایی اميری  و 0797) مشهدیناه و پشریعت 

 ( همسو است.8007) واکلسوانگ  و( 8002) ميوس(، لوانا و 8000) فلومالن و پ(، کا8002) انکوش

 هدف هدف، یريگجهتی هامؤلفه نيب ازموفق و  تیهو ی،ليتحصی هویت هامؤلفه نيب ازگفت  توانیمی مذکور هاافتهی نييتب در

ویت موفق و که ه آموزانیدانش .دارد( از راهبردهای شناختی استفادهی درگيری شناختی )نيبشيپتسلط گرایش بيشترین سهم در 

که از  آموزانیدانش نيهمچن .کنندیمزیادی از راهبردهای شناختی استفاده  احتمالبهگرایش دارند -ی هدف تسلطريگجهت

، دیآیمی به نظر طورکلبه گرایشی هستند.-دارای هویت موفق و هدف تسلط ادیزاحتمالبه ،کنندیمراهبردهای شناختی استفاده 

آموزان  دانشدر این زمينه است. با توجه به اهميت ميزان درگيری شناختی  شدهانجامی هاپژوهشنتایج پژوهش حاضر مؤید نتایج 

توان این سازه را پایه و اساس انتخاب نوع راهبردهای یمآموزان،  دانشدر پيشرفت تحصيلی و بهبود عملکرد عمومی و تحصيلی 

ی انگيزشی تأثيرگذار بر این سازه نيز از اهميت خاصی برخوردارند. هامؤلفهگيرند، دانست و یمآموزان به کار  دانشری که یادگي

بدون تردید نتایج این پژوهش در بهبود و پيشرفت عملکرد تحصيلی دانش آموزان مفيد خواهد بود. همچنين نتایج این پژوهش، 

پژوهش  ند.کیمرا کامل  اندکردهتبط با این پژوهش که رابطه متقابل بين متغيرها را بررسی ی قبلی مرهاپژوهشهای سایر یافته

یی مواجه بود. روش پژوهشی مورداستفاده در این پژوهش از نوع همبستگی هاتیمحدودبا  هاپژوهشحاضر نيز همچون سایر 

های آزمایشی و شبه آزمایشی از قاطعيت کمتری برخوردار شوسيله این روش در مقایسه با روآمده بهدستاست، بنابراین نتایج به

ات آتی بنابراین در تحقيق دهنده روابط علی بين متغيرهای پژوهش باشند؛تواند نشانآمده نمیدستاست؛ به همين دليل نتایج به

 هرشعه آماری پژوهش حاضر را صورت آزمایشی یا شبه آزمایشی موردپژوهش قرار گيرند. جامبایستی سعی شود تا این متغيرها به
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 922                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

های آماری که از پذیری نتایج تحقيق، استفاده از نمونهدهد، بنابراین برای افزایش تعميمآذربایجان شرقی تشکيل می استان از زیتبر

نش آموزان اشود که تحقيقات مشابهی روی دبنابراین پيشنهاد می ای، جغرافيایی و فرهنگی برخوردار باشد، ضروری است؛تنوع رشته

توجه به نتایج همبستگی، ميزان استفاده دانش آموزان از راهبردهای  با مناطق مختلف فرهنگی و جغرافيایی استان و کشور انجام شود.

هویت  به داشتن قیتشو وگرایش رابطه مثبت معنادار دارد؛ بنابراین آموزش -ی هدف تسلطريگجهتموفق و  تیهو باشناختی 

ت عملکرد بهبود و پيشرف استفاده بهينه از راهبردهای یادگيری و درنتيجه تواند دربه دانش آموزان می گرایش-موفق و هدف تسلطی

ی مشابه در ژوهشپ گرددیمی نتایج تحقيق پيشنهاد ریپذميتعم وافزایش اعتبار بيرونی  جهت تحصيلی دانش آموزان مؤثر واقع شود.

 ویی ايافجغر ی،ارشتهتنوع  از تا ختلف فرهنگی و جغرافيایی استان و کشور انجام شودم مناطق و هارستانيدبو  هادانشگاهدیگر 

ری با که رابطه استفاده از راهبردهای یادگي شودیممقایسه شود. پيشنهاد  گریکدی با هاآنفرهنگی  ريتأثی برخوردار باشد و فرهنگ

-یوروانج تحصيالت والدین، زانيم ی،فرهنگ ی،اجتماع اقتصادی، تيوضع ،سن ،تيجنس متغيرهای دیگری همچون رشته تحصيلی،

کارگيری راهبردهای یادگيری اعم از راهبردهای شناختی و راهبردهای شود تفاوت بهاجتماعی کالس و...بررسی شود. توصيه می

 دهی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دچار اختالل یادگيری بررسی شود. نظم خود

 منابع

 ی دانشجویان دچار درگيری زشيو انگی شناختمعرفتباورهای  رابطه (.0723) ، علی.محمد زادهرضایی، اکبر و  ؛يمآقازاده، ابراه

 .39-27و 00(9) ،ی علوم شناختیهاتازه شناختی.

 ف تکلي و ارزشی جنسيتی در خودکارآمدی و اهداف پيشرفت هاتفاوت (.0729) خضری آذر، هيمن و لواسانی، مسعود. ؛امانی، جواد

 .78-9 ،(0)3 ،روانشناختی زنان-اجتماعی مطالعات ریاضی. شرفتيو پی شناختی ريو درگ

 .در علوم  ایرانی آموزش مجله ی پيشرفت تحصيلی.نيبشيپپيشرفت و انگيزه پيشرفت در  اهداف (.0797) بلوطبندگان، افضل اکبری

 .205-392 ،09(9) پزشکی،

 ،ی، اصلزبان. )تاریخ انتشار به علم ترجمه مهرناز شهرآرای(. تهران:) .تيو تربدر تعليم  زشانگي (.0722) دیل پينتریچ، پال و شانک

8008.) 

 ( .0728حاجی خياط، عليرضا.) 027-029  ،3 ،فصلنامه مطالعات تربيتی و روانشناسی دو اهداف هویت. تبيين. 

 ی هویت تحصيلی در دانش هامنزلتی پرسشنامه سنجنروای هایژگیو(. ارزیابی 0790امانی، حبيب و یزدانی، جواد. ) ؛حجازی، الهه

 .05-8،0(5ی، )شناختروانآموزان ایرانی. روش هاومدل های 

 خودکارآمدی، ارزش تکليف، اهداف پيشرفت و درگيری شناختی  نقش (.0790) خضری آذر، هيمن و لواسانی، مسعود. ؛حجازی، الهه

 .83-00(، 90)3، ی آموزشیهاینوآورفصلنامه ریاضی.  شرفتيدر پ

 ( .0723رضایی، اکبر.) (، 7)2 مجله پيک نو،ی شناختی و فراشناختی در عملکرد تحصيلی دانشجویان دانشگاه پيام نور. هااستراتژی

088-079. 

 باورهای هوشی و اهداف پيشرفت و درگيری شناختی در  رابطه (.0790) و مظلوميان، سعيد. هرمی، رضاقربان ج ؛رستگار، احمد

 .007-90(، 0)05 ،. مجله روانشناسیدبيرستانی دانش آموزان
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 929                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پيشرفت های نوین در علوم رفتاری،

  ،آگاه. انتشارات تهران:. پرورشی: روانشناسی یادگيری و آموزش روانشناسی (.0739) .اکبریعلسيف 

 ( .0722عابدینی، یاسمين.) ر دی راهبردهای یادگيری اواسطه نقش ساختاری پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان رشته ریاضی: مدل

 .92-002(، 2)78، ی آموزشیهاینوآور فصلنامه اهداف پيشرفت و پيشرفت تحصيلی.ميان  ارتباط

  ،ميانجی اهداف پيشرفت در رابطه بين نياز به  نقش (.0799) ی، جوادو خدایاری فرد، محمد.ااژهقربان جهرمی، رضا، حجازی، الهه

 .09-80(، 0)7 ،روانشناسی مجله بافت تعلل ورزی. اثر شناخت و درگيری شناخنی:

 ی کاراهمالهویت تحصيلی و راهبردهای یادگيری خودتنظيمی با  رابطه (.0799) .جواد ی،ااژه ؛، مسعودلواسانی ؛گزیدری، ابراهيم

 .728-792 ،(9)09 ،روانشناسی مجله تحصيلی درميان دانش آموزان.

 ،های یادگيری خودتنظيمی و حمایت هدف وفرسودگی تحصيلی با ميانجی گری راهبرد گيریجهت رابطه (.0795) .عصمت کریمی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج. پایان .اجتماعی ادراک شده

 ،هدف بادرگيری تحصيلی دردانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان  گيریجهتتعامالت خانواده و  رابطه (.0795) .محمد ميرزایی

 یاسوج. دانشگاه عسلویه.

 (. نقش خودکارآمدی، ارزش تکليف، اهداف پيشرفت و 0790لواسانی، مسعود غالمعلی ) و .خضری آذر، هيمن.، حجازی، الهه

 .00-83، (90)3، آموزشی هاییفصلنامه نوآور .درگيری شناختی در پيشرفت ریاضی

 ،هر ان شهدف دانش آموز گيریجهترابطه بين نيازهای روانشناختی ویادگيری خودتنظيمی با بررسی (.0797) .معصومه اميدیان فر

 واحد مرودشت. آزاد اسالمی دانشگاه نامه کارشناسی ارشد، پایان .یاسوج

 راهبردهای  (. رابطه0799) و طالبی، هوشنگ منشی، غالمرضا ؛یمحمدمهدمظاهری،  ؛، محمدباقرکج باف ؛بابایی اميری، ناهيد

، (8)02 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، های جمعيت شناختی با عملکرد تحصيلی دانشجویان.یژگیوفراشناختی و -شناختی

77-89. 

 .های ضمنی هوش در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مقطع متوسطهیهنظر(. نقش 0797و مشهدی، علی ) شریعت پناه، شکوفه .

 .90-20(، 2)8 ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی در یادگيری آموزشگاهی و مجازی

 هوشی، باورهای بين روابطبررسی (. 0799) محمدحسنو صيف،  ی، مهرانللهافرج ؛سعيدی پور، بهمن ؛عابدی، صمد 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی، پژوهش در دانشجویان دانشگاه پيام نور.  خودتنظيمی راهبردهای یادگيری با انگيزشی و شناختیمعرفت

 .22-97(، 2)8 ،یادگيری آموزشگاهی و مجازی

 اهداف پيشرفت، انگيزه تحصيلی و راهبردهای یادگيری در  نقش (.0790) ادوو اژه ای، ج ختار؛ ویسانی، مسعودلواسانی، م

 .0222-0220 ،05، رفتاری واجتماعی علوم آماراضطراب.

 ،هدف های پيشرفت و عملکرد تحصيلی با ميانجی گری خودکارآمدی، گيریجهتعلی ميان  روابط (.0798) اهلل. سيف رحمانی 

 هواز.شهيد چمران ا دانشگاه نامه دکترا، پایان قطع کارشناسی دانشگاه شهيد چمران.های یادگيری و فراشناخت دردانشجویان م سبک

 ،کننده  بينیپيش(. هویت تحصيلی، انگيزش درونی و خودکارامدی به عنوان 0799) شهال رستمی، ؛سياوش طالع پسند، ؛سعيد مهنا

 .88-3، (09) 92 ،فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشیهای درگيری شناختی عميق. 
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